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Sistemes voluntaris de turisme sostenible

Més de 50 certificacions ambientals a Europa per tot tipus de serveis turístics:

allotjaments, ports, àrees protegides, restaurants, artesania, camps de golf, viatges

organitzats, entre d’altres.

Més de 40 sistemes es concentren en la certificació dels allotjaments:

hotels, albergs, càmpings, turisme rural, refugis, apartaments, pensions, bed and breakfast.

(2004)



Eines de qualificació ambiental.

Generalitat de Catalunya

ETIQUETES 

ECOLÒGIQUES

Distintiu de garantia 

de qualitat ambiental

Etiqueta ecològica 

de la Unió Europea

SISTEMES DE 

GESTIÓ AMBIENTAL

Eco-Management 

and Audit Scheme



Experiències

empresarials

Càmping Les Medes
Joan Francesc Recio
Responsable de Qualitat i Medi Ambient

Hotel Algadir Delta
Joan Capilla
Gerent



Eines de promoció

http://www.catalunyaqualitat.cat
Saló Internacional 

de Turisme de 

Catalunya (2010)

http://www.catalunyaqualitat.cat/
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Distintiu de garantia de qualitat ambiental
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Etiquetatge ecològic

Etiqueta ecològica: sistema voluntari per identificar i

certificar productes i serveis ambientalment millors que

compleixin un conjunt de criteris ambientals (i de

qualitat).

Aquests criteris es desenvolupen tenint en compte les

especificitats de cada producte o servei i es revisen de

forma periòdica.



Distintiu de garantia de qualitat ambiental

Establiments hotelers (17) Instal·lacions juvenils (6)

Turisme rural (118)Càmpings (12)

CATEGORIES DE SERVEIS TURÍSTICS

31 categories de productes i serveis

242 atorgaments



Tríptics informatius

http://www.gencat.net/mediamb/qamb/downloads/cases-pages.pdf
http://www.gencat.net/mediamb/qamb/downloads/campings.pdf
http://mediambient.gencat.net/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/hotels-empresaris.pdf


Etiqueta ecològica de la Unió Europea

CATEGORIES DE SERVEIS TURÍSTICS

27 categories de productes i serveis

52 atorgaments des de Catalunya

1137 atorgaments totals

Allotjaments turístics (8)

Càmpings (1)



Web de l’Etiqueta ecològica

de la Unió Europea

Comissió Europea



Criteris ecològics

Recollida selectiva dels residus d’acord amb la gestió municipal. Punts 
per la selecció d’altres fraccions.

Sistemes d’estalvi d’aigua als banys, sistemes de reg i piscines.

Utilització de forma eficient d’energia mitjançant l’ús de bombetes d’alta 
eficiència, sistemes d’aigua calenta sanitària d’alt rendiment o utilització 
d’energies renovables.

Els nivells de soroll no poden sobrepassar els màxims fixats a la 
normativa municipal.

Les construccions, tancaments perimetrals i vegetació utilitzats han 
d’estar integrats amb el paisatge.

Criteris ambientals a la compra de productes (etiquetes ecològiques, 
productes locals, menys embalatge).

Informació al client de la gestió ambiental a l’establiment, transport 
públic, valors patrimonials de la zona, etc. 



Web del Departament de

Territori i Sostenibilitat

Generalitat de Catalunya

http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.8f64ca3109a92b904e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=1acd5c411dd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1acd5c411dd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


Adopció d’ecoetiquetes per

serveis turístics:
l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea i

el Distintiu de garantia de qualitat ambiental

Anna Esteve i Traveset

aesteve@gencat.cat

Tel. 93 444 50 00
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EMAS

• Sistema de gestió ambiental creat l’any 1993 i

actualment regulat mitjançant el Reglament CE

1221/2009.

• Basat en el cicle de millora contínua.

• Permet assolir objectius de millora de manera

esglaonada.

• Sistema independent que atorguen els organismes

competents dels estats membre de la UE.

• Permet comunicar la situació ambiental de

l’organització.



EMAS

EMAS Anàlisi ambiental 

Declaració mediambiental

ISO 14001

Planificar

Actuar Fer

Comprovar



EMAS

Distribució EMAS sector turisme

Municipis amb platges 14 

24%

Ports Esportius; 16 

26%

Campings; 14 

24%

Hotels; 13 

22%

Golf; 1

 2%
Parcs Nacionals; 1

 2%

22% del registre EMAS

59 organitzacions del 

sector turístic de 268 en 

total



EMAS

•La Direcció General de Qualitat Ambiental, que és qui concedeix 

el certificat EMAS.

•Reducció costos

•Millora la imatge de l’organització

•Existeixen ajuts públics i altres avantatges (desgravacions fiscals, 

exempció de controls reglamentaris, descomptes en taxes municipals,..



EMAS

MOLTES GRÀCIES!


